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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że inwestycje w ramach polityki spójności muszą nadal być ukierunkowane 
na wszystkie regiony w oparciu o trzy istniejące kategorie (regiony słabiej rozwinięte, 
regiony w okresie przejściowym i regiony lepiej rozwinięte) oraz że strategie 
środowiskowe na rzecz neutralności klimatycznej muszą być dostosowane do 
odpowiednich ukierunkowanych działań i w nie wkomponowane, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami i Europejskim Zielonym Ładem, ze szczególnym 
naciskiem na środki łagodzące na rzecz sprawiedliwej transformacji dla regionów 
charakteryzujących się wysokim poziomem emisji dwutlenku węgla w sektorach 
gospodarki; zauważa, że szczególną uwagę należy zwrócić na związane ze spójnością 
potrzeby i wyzwania, z jakimi borykają się regiony peryferyjne, wiejskie i najbardziej 
oddalone, a także wyspy, obszary słabo zaludnione i inne terytoria znajdujące się w 
niekorzystnym położeniu geograficznym;

2. przypomina, że w ramach polityki spójności Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności były głównymi źródłami finansowania 
działań w dziedzinie transportu, na które w okresie finansowania 2014–2020 
przeznaczono ponad 70 mld EUR, oraz że zarządzanie polityką spójności jest dzielone 
między UE i państwa członkowskie, co sprawia, że proces ten jest bardziej 
zdecentralizowany;

3. zauważa, że projekty transportowe wspierane z puli środków na rzecz spójności, 
w ramach transferu środków z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”, 
w kolejnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 będą podlegały 
weryfikacji pod kątem uodparniania na klimat oraz że 60 % całkowitej puli środków 
finansowych instrumentu „Łącząc Europę” musi zostać przeznaczone na cele związane 
z klimatem;

4. podkreśla, że fundusze polityki spójności muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby różnych docelowych regionów i wspierać wspólne cele polityki UE, w 
związku z czym fundusze spójności muszą być wykorzystywane na projekty, które 
przyczyniają się do wzrostu społeczno-gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a tym 
samym do dobrobytu obywateli/społeczności, poprawiają ich poziom życia i pobudzają 
gospodarkę lokalną, ponieważ głównym celem tych funduszy jest spójność, przy 
jednoczesnym wspieraniu badań naukowych i innowacji, wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności, a tym samym promowaniu zrównoważonej mobilności i łączności, 
a tym samym zapewnieniu spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej we 
wszystkich regionach Unii;

5. podkreśla rolę polityki spójności w stawianiu czoła głównym wyzwaniom, przed 
którymi stoi unijny sektor transportu, w tym w tworzeniu sprawnie funkcjonującego 
jednolitego europejskiego obszaru transportu, łączeniu Europy za pomocą 
nowoczesnych, multimodalnych i bezpiecznych sieci infrastruktury transportowej oraz 
przejściu na mobilność niskoemisyjną, między innymi poprzez wspieranie ukończenia 
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brakujących drugorzędnych transgranicznych połączeń kolejowych, przyczyniając się w 
ten sposób do integracji europejskiej regionów wiejskich i przygranicznych; podkreśla, 
że polityka spójności powinna skupiać się w szczególności na regionach o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze i innego rodzaju niedoinwestowanej infrastrukturze, ze 
szczególnym uwzględnieniem infrastruktury gazowej, która umożliwi bezproblemową 
transformację energetyczną i zapewni bezpieczeństwo energetyczne regionów; uważa, 
że polityka spójności musi pozostać jednym z głównych instrumentów działań 
europejskich w okresie po 2020 r. w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i 
ich wysiłków na rzecz zmniejszenia utrzymujących się dysproporcji regionalnych; 
podkreśla znaczenie efektywnego wykorzystania funduszy spójności w regionach 
najbardziej oddalonych i uważa, że inwestycje europejskie w tych regionach przynoszą 
korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe nie tylko tym regionom, ale także 
całej UE, oraz że ważne jest, aby regiony te nadal korzystały ze specjalnego wsparcia 
UE; 

6. podkreśla, że polityka spójności powinna przyczyniać się do trwałej odbudowy 
sektorów transportu i turystyki, zwłaszcza w związku z pandemią COVID-19; 
podkreśla, że ze społecznego punktu widzenia kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
przystępnych cen, niezawodności i dostępności transportu dla wszystkich; 

7. zwraca uwagę, że uodparnianie infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury turystycznej i 
transportowej, na zmianę klimatu przyczyni się do zwiększenia odporności 
infrastruktury na skutki zmiany klimatu, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych w całym okresie eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć pozytywny wpływ na kontakty transgraniczne, 
a także na rozwój regionalny, miejski i lokalny, w tym w przypadku regionów 
najbardziej oddalonych i wyspiarskich; przypomina, że celem jest określenie obszarów, 
w których usprawnienia w zakresie infrastruktury mogą przynieść większe korzyści 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe; uważa, że regiony powinny dysponować 
wszelkimi środkami niezbędnymi do dzielenia się dobrymi praktykami; 

8. przypomina, że polityka dotycząca transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) 
zapewnia spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną oraz dostępność w całej UE i 
jej regionach, w tym regionach oddalonych, najbardziej oddalonych, wyspiarskich, 
peryferyjnych, górskich i słabo zaludnionych, a tym samym pobudza wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy; podkreśla, że pełne ukończenie sieci TEN-T ma 
zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia przejścia na zrównoważone rodzaje transportu 
i inteligentną mobilność, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, 
a mianowicie z transportu drogowego na transport kolejowy i żeglugę śródlądową, 
a także dla rozwoju wykorzystania paliw alternatywnych oraz infrastruktury ładowania i 
tankowania; wzywa do priorytetowego przydziału funduszy spójności na działania 
wspierające rozwiązania multimodalne i cyfrowe oraz działania polegające na budowie, 
modernizacji i ukończeniu połączeń infrastruktury kolejowej i żeglugi śródlądowej 
z portami i innymi węzłami multimodalnymi w celu ułatwienia zmiany rodzaju 
transportu; podkreśla w tym kontekście, że polityka spójności powinna odgrywać 
większą rolę we wspieraniu środków zapobiegania ryzyku skoncentrowanych na 
przystosowaniu się do obecnych i przyszłych skutków zmiany klimatu;

9. uważa, że polityka spójności jest najlepszym sprzymierzeńcem we wdrażaniu 
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regionalnych strategii środowiskowych mających na celu rzeczywiste przejście na 
bardziej zrównoważoną mobilność w naszych miastach i regionach; jest zdania, że aby 
móc w pełni korzystać z funduszy UE w dziedzinie mobilności miejskiej i 
międzymiastowej oraz mieć do nich dostęp priorytetowy, odpowiednie strategie 
powinny wspierać w szczególności infrastrukturę kolejową i rowerową, w tym 
katalizatory multimodalności;

10. przypomina o znacznych nierównościach między regionami pod względem dostępności 
transportu, w szczególności transportu kolejowego; wzywa w związku z tym do 
opracowania strategii na rzecz zwiększenia dostępności terytoriów odizolowanych lub 
opuszczonych;

11. zauważa jednak, że poprawa systemów transportowych wiąże się również 
z niepożądanymi efektami zewnętrznymi, takimi jak wypadki drogowe, emisje, zmiana 
klimatu i inne skutki środowiskowe i społeczne, których skala może być znacząca;

12. ponownie wskazuje, że w przeglądzie polityki TEN-T należy nadal zwracać szczególną 
uwagę na ułatwianie połączeń transgranicznych i uzupełnianie brakujących fragmentów 
sieci, co będzie sprzyjać spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej w całej UE; 
podkreśla, że w ramach przeglądu polityki dotyczącej TEN-T należy również zająć się 
kwestią likwidacji wąskich gardeł, zwłaszcza w węzłach miejskich, oraz usprawnić 
multimodalność i infrastrukturę dostawczą na ostatnim odcinku, co znacznie zmniejszy 
zatory komunikacyjne oraz poprawi wydajność i zrównoważony charakter szlaków 
transportowych;

13. jest zdania, że pasażerski transport kolejowy powinien stać się bardziej atrakcyjny dla 
użytkowników i bardziej konkurencyjny; wzywa zatem Komisję do promowania 
jednolitego i przejrzystego systemu rezerwacji biletów; zachęca do ponownego 
wprowadzenia europejskiej sieci pociągów nocnych;

14. wzywa do wdrożenia rozwiązań w zakresie zielonej infrastruktury oraz 
zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności i zauważa, że są 
one ważne nie tylko w środowisku miejskim, gdzie mieszka około 70 % ludności UE, 
lecz także w innych miejscach; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym coraz 
większe ambicje wielu miast i miejscowości, aby w znacznej mierze ograniczyć zatory 
komunikacyjne i poprawić projektowanie dróg w sposób preferujący pieszych i 
rowerzystów; podkreśla, że elementy zielonej infrastruktury w miastach, takie jak 
zielone fasady i dachy, miejskie obszary zalesione, łąki, ogrody i ogródki działkowe, są 
źródłem korzyści związanych ze zdrowiem, takich jak czyste powietrze, lepsza jakość 
wody i izolacja akustyczna, które wpływają bezpośrednio na jakość naszego życia; 
zwraca uwagę, że inwestycje na obszarach wiejskich są równie ważne dla ograniczenia 
wpływu na klimat i zapewnienia dostępności regionalnej oraz że nie należy ich 
zaniedbywać, zwłaszcza biorąc pod uwagę niską jakość powietrza na niektórych 
obszarach; podkreśla ponadto, że zielona infrastruktura stwarza również możliwości 
łączenia obszarów miejskich i wiejskich oraz zapewnia atrakcyjne miejsca do życia i 
pracy; uważa ponadto, że zmiana przeznaczenia gruntów w miastach w celu stworzenia 
zielonej infrastruktury może być opłacalnym i rentownym sposobem na uczynienie tych 
miast bardziej zrównoważonymi, odpornymi, przyjaznymi dla środowiska i zdrowymi;
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15. przypomina, że emisje gazów cieplarnianych z sektora transportu stanowią 27 % 
całkowitych emisji w UE oraz że sektor transportu musi przyczyniać się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r.; podkreśla, że innowacje i cyfryzacja odgrywają 
kluczową rolę w dekarbonizacji sektora transportu zgodnie z ambitnymi celami 
Europejskiego Zielonego Ładu; podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia finansowego 
z funduszy spójności na badania naukowe i innowacje w zakresie rozwiązań 
dotyczących mobilności nisko- i bezemisyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do 
zaawansowanych technologii i inteligentnej mobilności we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym paliw alternatywnych i mobilności wodorowej oraz projektów 
zrównoważonej infrastruktury; 

16. wzywa Komisję do wspierania programów renowacji i poprawy efektywności 
energetycznej w budownictwie mieszkaniowym w miastach europejskich w celu 
poprawy efektywności budynków, biorąc pod uwagę fakt, że od jednej trzeciej do 
połowy energii w miastach zużywa się do celów grzewczych; podkreśla, że ze względu 
na dużą liczbę starych budynków mieszkalnych i innych budynków w miastach, 
wskaźniki renowacji muszą wzrosnąć od trzech do pięciu razy w stosunku do ich 
obecnego poziomu, aby zbliżyć się do określonego w porozumieniu paryskim 
scenariusza utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 1,5 stopnia 
Celsjusza;

17. podkreśla rolę sektora turystyki w przechodzeniu na bardziej zrównoważoną i 
niskoemisyjną gospodarkę; wzywa do zdecydowanego włączenia tego sektora do 
regionalnych strategii i planowania w dziedzinie klimatu; zwraca uwagę, że w tym 
kontekście turystyka wiejska może przyczynić się do rozwoju słabiej rozwiniętych 
regionów; przypomina o znaczeniu wspierania sektora turystyki, w szczególności 
poprzez inwestycje, które przyczyniają się do ożywienia gospodarczego, 
długoterminowej konkurencyjności, cyfryzacji i zrównoważonego charakteru tego 
sektora i jego łańcuchów wartości; wzywa do przeznaczenia na turystykę specjalnej linii 
budżetowej w celu zapewnienia bardziej stabilnej pozycji małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz stworzenia lepszych możliwości w tym sektorze;

18. odnotowuje ustalenia zawarte w sprawozdaniu specjalnym Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego nr 06/2020 pt. „Zrównoważona mobilność miejska w UE”1, zgodnie 
z którym miasta UE nie przechodzą w odpowiedni sposób na bardziej zrównoważone i 
przyjazne dla środowiska rodzaje transportu oraz że fundusze UE przeznaczone na 
mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju nadal nie są skutecznie 
wykorzystywane do osiągnięcia wyznaczonych celów; zwraca uwagę na potrzeby 
inwestycyjne regionów i gmin, które dążą do bardziej zrównoważonej i inteligentnej 
mobilności; podkreśla w związku z tym możliwości finansowania oferowane przez 
programy UE, takie jak EFRR, Fundusz Spójności, program LIFE, program „Horyzont” 
i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby osiągnąć sprawiedliwą, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i akceptowalną społecznie transformację 
w kierunku neutralności klimatycznej, która nie pozostawia nikogo w tyle; podkreśla 
potrzebę wspierania podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników i osób 
poszukujących pracy w sektorze transportu, ze szczególnym uwzględnieniem 

1 https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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różnorodności i równowagi płci;

19. podkreśla rolę władz lokalnych i regionalnych w łagodzeniu zmiany klimatu i 
przystosowywaniu się do niej zgodnie z regionalnymi strategiami integracji na 
wszystkich etapach każdego projektu z myślą o zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; podkreśla potrzebę konsultowania się 
z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi stronami, 
w tym władzami regionalnymi i lokalnymi, w celu skuteczniejszego, bardziej 
zrównoważonego i właściwego wdrażania projektów infrastruktury transportowej; 
zachęca do umożliwienia władzom lokalnym i regionalnym bardziej bezpośredniego 
finansowania ze środków UE w celu poprawy wydajności, zapewnienia spójności i 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych; przypomina, że przejrzystość i proaktywna 
komunikacja na temat dostępnych funduszy mają również zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia ich efektywnego wykorzystania;

20. zwraca uwagę, że rozwój obszarów wiejskich ma zasadnicze znaczenie dla spójności 
terytorialnej i społeczno-gospodarczej; zwraca się do Komisji o przedstawienie 
programu działań na rzecz obszarów wiejskich opartego na całościowym podejściu, aby 
wzmocnić pozycję społeczności wiejskich, między innymi w procesie przechodzenia na 
neutralność klimatyczną, w tym przejścia na bardziej zrównoważone i inteligentniejsze 
środki transportu, a także o określenie obszarów, w których poprawa infrastruktury 
może przynieść istotne korzyści, w szczególności w odniesieniu do infrastruktury 
cyfrowej i łączności na obszarach wiejskich z punktu widzenia wspierania turystyki, 
dostępu do zatrudnienia i telepracy, oraz usprawnień multimodalności na obszarach, na 
których nie ma transportu publicznego; uważa w tym kontekście, że skuteczny i 
przystępny cenowo transport publiczny ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
zrównoważonej mobilności w miastach i na obszarach wiejskich; wzywa zatem 
Komisję do uwzględnienia dobrej jakości infrastruktury transportowej i usług 
transportowych na słabo zaludnionych obszarach we wniosku dotyczącym inteligentnej 
i zrównoważonej mobilności;

21. przypomina, że zarządzanie polityką spójności jest dzielone między UE i jej państwa 
członkowskie; podkreśla potrzebę zapewnienia spójnego podejścia do uwzględniania 
problematyki środowiska w inwestycjach transportowych przez dostosowanie 
programowania do etapu realizacji projektów; wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by instytucje zarządzające promowały uwzględnianie w projektach 
aspektów środowiskowych i zachęcały do tego po zakończeniu etapu programowania, 
na przykład poprzez wydawanie wytycznych dla wnioskodawców lub organizowanie 
dla nich działań zwiększających świadomość; uważa ponadto, że finansowanie 
w ramach polityki spójności powinno wzmocnić integrację między sektorem transportu 
a sektorami energetycznym i cyfrowym, aby wykorzystać i zmaksymalizować 
potencjalne synergie;

22. z zadowoleniem przyjmuje jednolity zbiór przepisów, który obejmuje obecnie siedem 
unijnych funduszy wdrażanych w ramach partnerstwa z państwami członkowskimi 
(„zarządzanie dzielone”); z zadowoleniem przyjmuje również wniosek Komisji 
w sprawie uproszczonych kontroli dla programów z dobrymi wynikami, przewidujący 
korzystanie w większym stopniu z systemów krajowych i rozszerzenie zasady 
„pojedynczego audytu”, aby uniknąć powielania kontroli; z zadowoleniem przyjmuje 



PE655.927v02-00 8/10 AD\1222917PL.docx

PL

nowe ramy dla projektów, które wprowadzają roczny przegląd wyników, w formie 
dialogu politycznego między organami zarządzającymi programami a Komisją.
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